
 ע י ר י  י  ת    ע פ ו ל ה

AFULA MUNICIPALITY 
 ושכר אגף משאבי אנוש

 

 /3/0203/2 תאריך   
 

 .שיטור עירוניבלתפקיד פקח0ית  - 3303/22מכרז פומבי מס' 
 

, מכריזה בזה: 22/2 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 2בהתאם לסעיף 
 שיטור עירוניבעיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של פקח0ית 

 

 שיטור עירוניבפקח0ית  המשרה 

 מנהלי דירוג

 6-8 דרגה

 משרה כל אחת. %//2  -משרות  4 היקף משרה

תיאור 
 התפקיד

החיים של התושבים, תוך נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים0עסקים שיפור איכות  .א
נאותה באמצעות אכיפה של חוקים ושל מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית, 
שמירת הסדר הציבורי ומניעת כאוס התנהגותי, העלול לפגוע באיכות החיים של תושבי 

 .תושבי העירהעיר, אכיפה אפקטיבית ואיכותית לשביעות רצון 
 אחריות לפיקוח ואכיפה בתחום המאבק בעבירות איכות החיים.  .ב
 אחריות לטיפול מניעתי ותגובתי למטרדי רעש והפרעת מנוחה.   .ג
 אחריות לטיפול בתחום עבירות התכנון והבניה.   .ד

ה. סיוע למשטרת ישראל בכלל משימות השיטור העירוני, בתיאום ובשיתוף פעולה עם משטרת 
 שראל, בהתאם לנהליה ובהתאם למפורט לעיל ובכפוף לסמכויות המוקנות להם על פי חוק.י

 ו.   אחריות לאכיפת חוקי העזר העירוניים והחוקים בכללם במסגרת צוות שיטור עירוני.
 ז.   מתן ברירות קנס בהתאם למדיניות העירייה וחוקי העזר השונים, בכללם קנסות חניה. 

 
 
 
 
 
 

 תנאי סף 

 השכלה 

  שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 23תעודת 

 דרישות נוספות 

 .שפות: עברית ברמת שפת אם 

 תנאים נוספים 

 אישור העדר רישום פלילי. 

 .רישיון נהיגה בתוקף 

 .נכונות לעבודה במשמרות ובשעות בלתי רגילות 

 .יכולת לעבוד בתנאי לחץ 

  טוביםיחסי אנוש. 
 

בתנאים כדלקמן, במידה ולא יעמוד באחד מהם יצטרך להפסיק הזוכה במכרז יצטרך לעמוד 
 עבודתו:

 קורס פקח רב תכליתילעבור בהצלחה קורס שיטור עירוני +. 

 .'עמידה במבחן כושר בהתאמה לנדרש ממאבטח מוסמך א 

 משטרת ישראל. אישור העסקה  לקבל 
או להוריד  אנוש משאבי באגף לקבל ניתן אותם טפסים גבי על ורק אך להגיש יש למכרז בקשות .2 הערות

 והמלצות. ת0המועמד כישורי על המעידות ותעודות חיים קורות בצירוף, באתר העירייה
 , עפולה /4 חנקין יהושע' רח, העירייה בבניין באגף משאבי אנוש להגיש יש מועמדותה את .3

 .//:23 בשעה  80403/22שני  ליום עד

 . 4/-613/422או בפקס:  shanit@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .2
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד0ת. 

 . לדיון תובאנה לא המועמד כישורי על המעידות והתעודות המסמכים כל ללא שתגענה בקשות .4
 . נקבה ללשון גם הכוונה, זכר בלשון התפקיד תיאור מפורט בו מקום כל .1

 לנשים, האתיופית העדה ליוצאי:  תינתן עדיפות, שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6
 .מוגבלויות בעלי ולמועמדים
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